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 یساختمان بتن ریتعم
تواند منجر به  یم یادیمشکالت بن د؟یخود را دار یساختمان بتن ریقصد تعم ایخانه شما دچار مشکل است؟ آ ریبتن ز ایآ

در مورد  یادیسائل بنو مستاجر، م یاحتمال  داریو چه خر دیدر ساختمان شما شود. چه صاحب خانه باش یاساس  بیآس

ساختمان صحبت  کی راتیدر مورد تعم دییایابتدا ب  در .دیدار یادیبر است و احتماالً سواالت ز نهیساختمان ترسناک و هز

 یبه وجود آمده در آن انجام م یها یشود که بر رفع و بهبود خراب یگفته م  یاتیساختمان به عمل راتی. در واقع تعممیکن

 یحرفه ا ادو افر  رکارانیاستفاده از تعم  د،یساختمان به آن توجه کن راتیدر تعم دیکه با  ینکات نیاز مهم تر  یکیدهند. 

و  ریتعم اتیتواند منجر به تکرار عمل یکار مهارت ندارند، م  نیکه در ا  یشدن ساختمان توسط کسان ریاست. چرا که تعم

 اضافه شود.  ینهیهز

مصالح بتن است.  نیاز ا  یکیشود که  یاستفاده م  یساختمان از مصالح مختلف کیت ساخ یبرا دیدان یطور که م همان

به  یدارد اما بعد از گذشت مدت عیشود، حالت ما یم دیکه تول  یا  هیو در مراحل اول یاست که در حالت عاد  یبتن ماده ا

و  یساختمان ساز در کنند.  یاستفاده م  ین از آن در ساختمان سازیشود. به هم یم لیسخت و محکم تبد اریبس یماده ا

 ریبا مراحل تعم یهمراه یاز آن ها به شما برا  یکنند که دانستن برخ  یاستفاده م  یاستفاده از بتن، از عبارت ها و کلمات  یبرا

الت موجود در م مانیکند، منظور مقدار س  یبتن صحبت م اریبا شما در مورد ع یکه کس  یکند. به عنوان مثال زمان  یکمک م

شود که با  یپرتلند، سنگدانه ها و آب استفاده م مانیاز جمله س  یاز مصالح مختلف  زیساخت بتن ن هنگامبتن شماست. در 

 در ساختمان عبارت اند از: ی. عالئم هشدار دهنده داخلدیآ  یبتن به دست م عیآن ها ما  بیترک

 در درها و پنجره ها یآثار شکستگ  ای ییجا به جا 

 ترک خورده در داخل خانه یوارهاید 

 ترک کف 

 ناهموار یکف ها 

 ۶۰ساختمان است.  هیمشکل در پا یهمه نشانه ها شوند، یکه بسته نم  ییها و در ها وارید یکف، ترک خوردگ  یبرآمدگ

ن شود در گذر زما  یدر ساختمان هستند که باعث م یادیمشکالت بن یساخته شده در کشور دارا یدرصد از کل خانه ها

 یاز پ  یافتد که فقط بخش  یاتفاق م  یمشکل زمان نیدهند. ا صاصآن اخت  راتیتعم یرا برا یشتریب ینهیمجبور شوند هز

 ینیاز ته نش  یکه ناش  ییها ترک شود. گرید یقسمت ها بیترک و آس جادیشود و باعث ا نیته نش ایسازه بلند شده باشد 

 جادیاز فشار خاک ا  وارهید یجانب ییکه هنگام جا به جا  ییآن ها را با ترک ها  دیبوده و نبا یعمود  شهیهم باً یهستند، تقر

 دارد. یادیز تیاهم  رخطرناکیخطرناک و غ یترک ها انیدادن تفاوت در م صیتشخ نیشود اشتباه گرفت. بنابرا یم
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 یآب است و نشت  د،یآ  یود ماتفاق افتاده در ساختمان به وج  یبه اتفاق خسارت ها بیاکثر قر  یکه برا  یاصل  لیاز دال  یکی

 یآب شما چکه م  ریکه ش  ی. زماناوردیمشکالت را به وجود ب نیمتفاوت ا یتواند در بازه زمان یآب با توجه به مقدار آن م

 نیا  یکند، بعد از گذشت مدت  یشود، آب از آن چکه م یفرسوده م ایهرز و  یخانه یها از قسمت  یکیشوفاژ در  چیپ ایکند 

توان  یم نیشود. بنابرا یشما م نییپا یطبقه هیشما و سقف همسا یشود و منجر به ترک خوردن کف خانه یم شتریآب ب

 نهیتواند هز یداده نشود م تیکه به آن اهم  یماست. اما در صورت یهمه یمشکالت متداول در خانه یکیگفت نشت آب 

هستند که ممکن است در اثر  یاز مشکالت  یتنها برخ یکیربر و خطرناک باشد. بروز مشکالت در قالب، ساختار و خطرات الکت

را  یدوره ا یدهایبر باشد. خوب است که بازد نهیهز اریتواند بس یآن م  راتیتعم نی. همچندیآب با آن روبرو شو  ینشت

  .دیریمتخصص تماس بگ کیبا  یاز هر کار  لو قب دیریبگ یجد

 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: یساختمان بتن ریتعمتصاویر مرتبط با 

   

   

 

 درباره شرکت دکوطرح
ست که از دهه نود شمسی ترین معماران ایرانیباتجربهشرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح گروهی زبده از بهترین و 

های معماری از جمله دکوراسیون و طراحی داخلی، بازسازی اداری، تجاری و منزل، در ایران و کشورهای همسایه انواع پروژه

حبیبی هم اکنون کند. این گروه به مدیریت مهندس ابراهیم حبیبی و احسان تعمیرات، نما و سایر خدمات دیگر را ارائه می

 باشد.رسانی مشغول میدر منطقه لواسانات فعال است و به صورت حضوری و غیرحضوری به خدمت
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باشد ترین فاکتورهایی که در یک شرکت طراحی دکوراسیون داخلی بسیار مهم است جلب رضایت مشتری و کارفرما میاز مهم

هنگامی که در محیطی زندگی می کنید باید عالوه بر زیبایی حس امنیت و آرامش را طراحی کنید، که این عمل به وسیله 

های انجام شده را به عنوان نمونه توانید تمامی پروژهوطرح شما میدر دک .شودشرکت های دکوراسیون داخلی محقق می

 ی رایگان ما از ما بپرسید.کار ببینید و هر سوالی که داشتید در مشاوره

های خود را شروع های معماری و دکوراسیون داخلی با به کار گیری نیروهای مجرب و ماهر در این زمینه فعالیتشرکت

به آنان خدماتی از جمله طراحی داخلی با کاربری های مختلف مانند مسکونی، اداری، ویال، تجاری و  کنند که با مراجعهمی

مشغول  1389کار در این زمینه که از سال های کهنهتوصیه ما به عنوان یکی از شرکت .غیره به شما ارائه داده خواهد شد

منزلتان سعی کنید که نمونه کارهای شرکت های دکوراسیون به کار بوده این است که قبل از شروع به انتخاب دکور برای 

های معماری و فراموش نکنید که برخی از شرکت .ها اطالع پیدا کنیدداخلی را بررسی کنید و سطح کیفی و از قیمت آن

یز برخوردار دکوراسیون داخلی کیفیت بیشتری در زمینه های کاری خود به کار فرما ارائه می دهند که از هزینه باالتری ن

همچنین هنگامی که تصمیم به بازسازی فضای خود دارید بهتر است که یک بار به صورت اصولی و درست انجام  .باشدمی

 .تری برای شما ماندگار بماندگیرد تا مدت طوالنی

ه ما آن را برای یکی دیگر از مزایای شرکت معماری دکوطرح صرفه جویی در زمان، کاهش هزینه، نظارت و اجرای دقیق است ک

شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح در تهران به عنوان یک شرکت معماری  . آوریمشما کارفرمایان عزیز به ارمغان می

کند و ما همواره در این شرکت و دکوراسیون داخلی، بسته به نیاز مخاطب و با توجه به ضوابط نظام مهندسی فعالیت می

ها با داشتن و به لکرد در حرفه خود را داشته باشیم و با افتخار اعالم می کنیم که در طی این سالسعی کرده ایم بهترین عم

کار گیری کادری مجرب و حرفه ای در تمام زمینه های ساختمان در خدمت شما کارفرمایان عزیز هستیم و این اطمینان خاطر 

 . یالی راحت به ما بسپاریدرا به شما خواهیم داد که می توانید پروژه های خود را با خ

ها تجربه گروه معماری و طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دکوطرح با داشتن متخصصین با تجربه و کاردان، و همچنین سال

ی کاری موفق در زمینه پروژه های ساخت، بازسازی و دکوراسیون داخلی، توانسته است به برندی معتبر تبدیل شود تا اعتماد 

ایان عزیز را جلب کرده و نهایت رضایت را برای شما عزیزان به ارمغان بیاورد. همچنین با ارائه جز به جز مراحل شما کارفرم

گروه معماری و طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دکوطرح   .پروژه های خود، شما را در جریان تک تک نکات قرار داده است

بررسی کرده و کمک متخصصان خود، در رفع مشکالت و بهتر کردن شرایط،  با شناسایی دقیق مشکالت هر سازه، آن را با دقت

ها را با دقت رعایت کرده و گروه دکوطرح با دانستن تمام نکات مورد نیاز برای طراحی و اجرای یک سازه، همه آن  .می کوشد

اوت را برای شما ایجاد کند تا همواره سعی کرده است تا ضمن حفظ امنیت و آرامش شما عزیزان، فضایی زیبا با ظاهری متف

 .آن محیط، شما نیز از گروه دکوطرح نهایت رضایت را داشته باشید  عالوه بر داشتن احساس آرامش در

 با ما تماس بگیرید!
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 شرکت دکوطرح تماس با
 برای سادگی کار شما عزیزان لینک های شبکه های اجتماعی در بخش زیر قابل کلیک هستند.

 09199191741     |       09122460089 همراه تلفن

021 - 26570264 دفتر تلفن  

عصر  6صبح الی  8شنبه تا پنجشنبه   کاری  ساعت  

 decotarhco.com تیوبسا

 decotarhco@ نستاگرامیا

 decotarhco@ تریتو

ebi_hbbi@ تلگرام  

info@decotarhco.com لیمیا  

 www.castbox.fm/ch/4571986 باکس کست

www.youtube.com/channel/UCjxQiU_VaVkPikDpl2_O52g وبیوتی  

www.aparat.com/decotarhco آپارات  

 

 زیر خیلی سریع وارد سایت شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح شوید QRبا اسکن کد 
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